
 
 

UCHWAŁA NR XXIX/249/2020 
RADY GMINY KADZIDŁO 

z dnia 7 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki 
opłaty, określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, określenia opłaty podwyższonej oraz zwolnienia za kompostowanie bioodpadów 

w przydomowym kompostowniku 

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zmianami), art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, 2a, 
3 i 4a, art. 6 l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1439) Rada Gminy Kadzidło uchwala co następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w ten sposób, że opłata będzie obliczana jako 
iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. 

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 
21,00 zł od osoby. 

2. Ustala się podwyższoną miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, 
w wysokości 42,00 zł od osoby. 

§ 3. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, którzy zagospodarowują bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostownikach przydomowych, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania 
odpadami komunalnymi w wysokości 3,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość. 

§ 4. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie z dołu za okres dwóch 
miesięcy kalendarzowych w terminach: 

a) za miesiące styczeń i luty – do końca lutego, 

b) za miesiące marzec i kwiecień – do końca kwietnia, 

c) za miesiące maj i czerwiec – do końca czerwca, 

d) za miesiące lipiec i sierpień – do końca sierpnia, 

e) za miesiące wrzesień i październik – do końca października, 

f) za miesiące listopad i grudzień – do końca grudnia. 

2. Opłaty uiszczane będą na rachunek bankowy Gminy Kadzidło lub w kasie Urzędu Gminy w Kadzidle ul. 
Targowa 4. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
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§ 6. Traci moc Uchwała nr XVII/139/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty, 
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
określenia opłaty podwyższonej oraz zwolnienia za kompostowanie bioodpadów w przydomowym 
kompostowniku 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Barbara Bączek 
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